
Mod: 015-25D/6
Production code: GH50STBE

08/2017



 

 
 

 
 

ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 
 

 
 
 
 
 

 

EL 
 

 442480C-3 (r.00)
 

 

sk
Rectangle 



Fig.3

OK

Fig.6

OK

A B

C

Fig.8Fig.7

START

Fig.4

START

END

END

Fig.5

Fig.1 Fig.2

START

5 6 7 OK



Fig.9

Fig.11Fig.10

R

M 215034 20.06.2013

B

250 300g

START

5s

OFF

OFFOFF

OFF

5s

OFF

OFF

START



 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

  Σελίδα 1 από 10 

 

EL 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 2 

ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................ 2 

2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ................................................................................................................. 2 
2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ..................................................................................................................... 3 
2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ .......................................................................................................... 3 
2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ .......................................................................................................... 4 
2.5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΌ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ................................................................................. 4 
2.6 ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ..................................................................................... 4 

ΚΕΦ 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .................................................... 5 

3.1 ΚΑΝΟΝΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ................................................................................... 5 

ΚΕΦ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ .................................................................................... 6 

4.1 ΛΕΖΆΝΤΑ ΚΑΙ ΣΎΜΒΟΛΑ ....................................................................................................... 6 
4.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ .................................................................................................................. 6 
4.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΛΑΘΙΟΎ ................................................................................................... 6 
4.4 ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΑΙ ΈΝΑΡΞΗ ΚΎΚΛΟΥ ............................................................................................ 6 

4.4.1  Πλυντήριο πιάτων κάτω από τον πάγκο ............................................................. 6 
4.4.2  Πλυντήρια πιάτων με κάλυμμα ........................................................................... 7 

4.5 ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ ................................................................................ 7 
4.6 ΕΚΚΈΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ ................................................................................................. 7 

4.6.1  Μηχανήματα χωρίς αντλία εκκένωσης ................................................................ 7 
4.6.2  Μηχανήματα με αντλία εκκένωσης (*προαιρετικά) .............................................. 7 

4.7 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ ............................................................................... 7 
4.8 ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΡΗΤΙΝΏΝ (*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ) ............................................................................... 7 
4.9 ΤΈΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ............................................................................................................ 8 

ΚΕΦ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ................................................................................................................. 8 

5.1 ΓΕΝΙΚΟΊ ΚΑΝΌΝΕΣ ............................................................................................................... 8 
5.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ....................................................................................................................... 8 
5.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΊΣΜΑΤΟΣ ....................................................................... 8 
5.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΉΡΩΝ ............................................................................................. 9 

ΚΕΦ 6 ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ................................................................................ 9 

ΚΕΦ 7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΩΝ .................................................................................... 10 

ΚΕΦ 8 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ................................................................................................................. 10 

ΚΕΦ 9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ............................................................................................................. 10 

 

Κατά το νόμο, ο κατασκευαστικός οίκος διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος εντύπου με απαγόρευση αναπαραγωγής και 
διανομής με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να προηγηθεί γραπτή έγκριση.  Ο κατασκευαστικός οίκος διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει 
χωρίς καμία προειδοποίηση, τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση του παρόντος.

442480 M OEM REV00 24-01-2017 U EL 



 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ  

Σελίδα 2 από 10 

 

EL 
 

ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 

Οι προειδοποιήσεις που περιλαμβάνει το παρόν εγχειρίδιο παρέχουν σημαντικές 
οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια στις διάφορες φάσεις της εγκατάστασης, της 
χρήσης και της συντήρησης. 
Η μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στα συνημμένα εγχειρίδια μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση της ασφάλειας της συσκευής και άμεση ακύρωση της εγγύησης. 

Προειδοποιήσεις: 
Φυλάσσετε όλα τα εγχειρίδια προσεκτικά κοντά στη συσκευή. Παραδώστε τα εγχειρίδια στους 
τεχνικούς και στους χειριστές και διατηρείτε τα σε καλή κατάσταση και σε ασφαλές μέρος. Κάντε 
αντίγραφα, εάν απαιτείται, για συχνή αναφορά 
Ο χειριστής πρέπει να διαβάσει, να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με το παρόν εγχειρίδιο 
πριν από την έναρξη οποιασδήποτε λειτουργίας του μηχανήματος. 
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το επαγγελματικό πλύσιμο σκευών σε χώρους μαζικής 
εστίασης και, συνεπώς, η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σε 
κάθε περίπτωση από εκπαιδευμένο προσωπικό και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  
 
Εγγύηση:  
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση για υλικές ζημιές ή 
τραυματισμούς που οφείλονται σε μη τήρηση των παρεχόμενων οδηγιών ή σε ακατάλληλη 
χρήση του μηχανήματος  
Η μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στα συνημμένα εγχειρίδια μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση της ασφάλειας της συσκευής και άμεση ακύρωση της εγγύησης  
Η εγκατάσταση και η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή η χρήση μη γνήσιων 
ανταλλακτικών οδηγεί σε άμεση ακύρωση της εγγύησης. 
 
Αποθήκευση:  
Μεταφορά και αποθήκευση: μεταξύ -10°C και 55°C με μέγιστη θερμοκρασία έως 70°C (24 ώρες 
το μέγ.) 

ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η σωστή εγκατάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική για την καλή λειτουργία του μηχανήματος. Ορισμένα 
από τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγκατάσταση του μηχανήματος αναγράφονται στην πινακίδα 
τεχνικών χαρακτηριστικών που υπάρχει στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος, καθώς και στο εξώφυλλο 
του παρόντος εγχειριδίου. 

 
 

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους και 
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 

2.1 Αποσυσκευασία 
Ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευασίας και σημειώστε στο δελτίο παράδοσης τυχόν ζημιές που 
εντοπίσατε. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανέπαφη. Εάν η 
συσκευή έχει υποστεί ζημιά, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή μέσω φαξ ή συστημένη επιστολή με 
απόδειξη παραλαβής, καθώς και το μεταφορέα. Εάν οι ζημιές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
μηχανήματος, μην εγκαταστήσετε ή/και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να ελεγχθεί από 
εξειδικευμένο τεχνικό. 

 
 

Φυλάσσετε τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκωμένο 
πολυστυρόλιο, καρφιά, κ.λπ. ...) μακριά από τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα, καθώς 
μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου. 
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2.2 Τοποθέτηση 
 Βεβαιωθείτε ότι στο χώρο εγκατάστασης δεν υπάρχουν ή είναι κατάλληλα 

προστατευμένα, αντικείμενα και υλικά που μπορούν να υποστούν ζημιά από 
τους υδρατμούς που εξάγονται από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 

 Πριν από την τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων, συνδέστε στο χώρο την 
ηλεκτρική εγκατάσταση, την παροχή νερού και την αποχέτευση 

 Το δάπεδο ή το περίβλημα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις λαμβάνοντας 
υπόψη το συνολικό βάρος του πλυντηρίου πιάτων 

 Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του μηχανήματος, εγκαταστήστε και 
οριζοντιώστε το μηχάνημα στα τέσσερα πόδια που διαθέτει. 

 Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη μόνο γα σταθερή σύνδεση. Διαφορετικοί τύποι 
εγκατάστασης πρέπει να συμφωνηθούν και να εγκριθούν από τον 
κατασκευαστή. 

 Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το περίβλημα της συσκευής πριν 
από την έναρξη της χρήσης του πλυντηρίου πιάτων. 

 

 

Mod. 

V~ Hz kW A 

S/N 

H2O kPa °C 

 

2.3 Ηλεκτρική σύνδεση 
 Πρέπει να υπάρχει ένας γενικός πολυπολικός διακόπτης που διακόπτει όλες τις 

επαφές, συμπεριλαμβανομένου του ουδέτερου, με απόσταση μεταξύ των 
ανοικτών επαφών τουλάχιστον 3 mm και με μαγνητοθερμική αποσύζευξη 
ασφαλείας ή με σύνδεση σε ασφάλειες. Ο καθορισμός του μεγέθους ή η 
βαθμονόμηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύ που αναγράφεται στην 
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος. 

 Ο γενικός διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στην ηλεκτρική γραμμή κοντά στην 
εγκατάσταση και να εξυπηρετεί μία μόνο συσκευή κάθε φορά. 

 Η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να αντιστοιχούν στις 
σχετικές τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 Πρέπει να διατίθεται αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης για την ασφάλεια του χειριστή και της 
συσκευής 

 Το καλώδιο τροφοδοσίας, αποκλειστικά τύπου H07RN-F, δεν πρέπει να τεντώνεται ή να 
συμπιέζεται κατά την κανονική λειτουργία ή την τακτική συντήρηση. 

 Επίσης, η συσκευή πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα ισοδυναμικό σύστημα, η σύνδεση του οποίου 
πρέπει να πραγματοποιείται μέσω μιας βίδας που επισημαίνεται με το σχετικό σύμβολο.    

 Ο ισοδυναμικός αγωγός πρέπει να έχει διατομή 10 mm². 
 Τηρείτε την πολικότητα που αναγράφεται στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα. 
 Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα. 

 
 

Απαγορεύεται η χρήση πολύπριζων, προσαρμογέων, καλωδίων μη κατάλληλου τύπου 
και διατομής ή συνδέσμων προέκτασης που δεν πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
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2.4 Υδραυλική σύνδεση 
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο ύδρευσης μέσω εύκαμπτου 
σωλήνα. Ανάμεσα στο δίκτυο ύδρευσης και στην ηλεκτροβάνα της 
συσκευής πρέπει να υπάρχει μια βάνα διακοπής. Η βάνα διακοπής πρέπει 
να βρίσκεται κοντά στη συσκευή. 

 Η παροχή νερού, η θερμοκρασία και η πίεση πρέπει να αντιστοιχούν στις τιμές που 
αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος. 

 Εάν η σκληρότητα του νερού είναι άνω των 14 F (8 dH), συνιστάται η χρήση του μηχανήματος με 
εσωτερικό αποσκληρυντή (διατίθεται κατόπιν παραγγελίας). Εάν η σκληρότητα του νερού είναι 
άνω των 35 F (19,5 dH), εγκαταστήστε έναν εξωτερικό αποσκληρυντή πριν από την ηλεκτροβάνα. 

 Στην περίπτωση πολύ υψηλών συγκεντρώσεων υπολειπόμενων μετάλλων στο νερό υψηλής 
αγωγιμότητας, συνιστάται η χρήση εγκατάστασης απομετάλλωσης. 

 

 
 

Ελεύθερη αποχέτευση 

2.5 Σύνδεση στον αγωγό αποχέτευσης 
 
 Ο αγωγός αποχέτευσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελεύθερο φρεάτιο 

με σιφόνι, κατάλληλων διαστάσεων για την παροχή του σωλήνα 
αποχέτευσης που παρέχεται με το μηχάνημα. Ο σωλήνας πρέπει να 
φτάνει μέχρι το φρεάτιο, χωρίς να τεντώνεται, να συμπιέζεται, να 
διπλώνει, να συνθλίβεται, να πιέζεται ή να εμποδίζεται με κάποιο 
τρόπο. 

 Η εκκένωση του θαλάμου γίνεται μέσω της βαρύτητας και, συνεπώς, η 
αποχέτευση πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από τη βάση του 
μηχανήματος. 

 

Max. 
1 m 

 
 

Με αντλία εκκένωσης (διατίθεται 
κατόπιν παραγγελίας) 

 Εάν η αποχέτευση δεν βρίσκεται χαμηλότερα από τη βάση του 
μηχανήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση με αντλία 
εκκένωσης (διατίθεται κατόπιν παραγγελίας). 

 Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο ύψος της αποχέτευσης είναι ίσο με 1 
m. 

 Ελέγχετε πάντα εάν η αποχέτευση λειτουργεί σωστά και εάν υπάρχουν 
εμφράξεις. 

 Κάθε άλλος τύπος εγκατάστασης πρέπει να συμφωνηθεί και να 
εγκριθεί εκ των προτέρων από τον κατασκευαστή. 

2.6 Λαμπρυντικό και απορρυπαντικό 
 Το λαμπρυντικό και το απορρυπαντικό παρέχονται μέσω του δοσομετρητή που έχει εγκατασταθεί 

στο μηχάνημα από το εργοστάσιο, εάν προβλέπεται για το μοντέλο. 
 Η δοσολογία καθορίζεται με βάση τη σκληρότητα του νερού από τον τεχνικό εγκατάστασης, ο 

οποίος θα πραγματοποιήσει επίσης τη βαθμονόμηση των δοσομετρητών. 
 Πριν προχωρήσετε στη βαθμονόμηση, γεμίστε τους σωλήνες τροφοδοσίας των δοσομετρητών με 

το σχετικό προϊόν. 
 Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων βιδών ρύθμισης ή απευθείας από τον 

πίνακα διακοπτών, εάν διατίθεται. 
 Η στάθμη των υγρών στο δοχείο πρέπει να είναι κατάλληλη για άντληση των υγρών. Το δοχείο δεν 

πρέπει να αδειάζει ποτέ πλήρως ή να αναπληρώνεται με διαβρωτικά προϊόντα ή με προϊόντα με 
προσμίξεις. 
 
Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ απορρυπαντικά με βάση το ΧΛΩΡΙΟ ή το ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ. 
 
Συνιστάται πάντα η εγκατάσταση αυτόματου δοσομετρητή απορρυπαντικού. 
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ΚΕΦ 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Κάθε άλλη χρήση 
θεωρείται ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη. 

 Το εξειδικευμένο προσωπικό που εκτελεί την εγκατάσταση πρέπει να εκπαιδεύσει κατάλληλα το 
χρήστη σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής και τυχόν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 
τηρούνται, ακόμη και μέσω πρακτικής επίδειξης. 

 Κάθε επέμβαση στο μηχάνημα, ακόμη και στην περίπτωση βλάβης, πρέπει να γίνεται μόνο από 
τον κατασκευαστικό οίκο ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης και από 
εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο γνήσιων ανταλλακτικών. 

 Αποσυνδέετε ή απομονώνετε πάντα το μηχάνημα από το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης 
πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και καθαρισμού. 

 Το μηχάνημα ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται από μη εκπαιδευμένο προσωπικό. 
 Το μηχάνημα ΔΕΝ πρέπει να παραμένει υπό τάση όταν δεν χρησιμοποιείται.  
 Μην ανοίγετε ΠΟΤΕ γρήγορα το μηχάνημα εάν δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο προγράμματος. 
 Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το μηχάνημα χωρίς τα προστατευτικά που παρέχονται από τον 

κατασκευαστή. 
 Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το μηχάνημα για το πλύσιμο αντικειμένων ακατάλληλου τύπου, μορφής, 

μεγέθους ή υλικού για πλύσιμο στο μηχάνημα ή αντικειμένων που δεν βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση. 

 Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τη συσκευή ή μέρη της συσκευής σαν σκάλα ή στήριγμα για άτομα, 
αντικείμενα ή ζώα. 

 Μην υπερφορτώνετε ΠΟΤΕ την πόρτα των μηχανημάτων εμπρόσθιας φόρτωσης όταν είναι 
ανοικτή. Η πόρτα έχει σχεδιαστεί για στήριξη μόνο του φορτωμένου καλαθιού με σκεύη. 

 Μη βάζετε ΠΟΤΕ τα χέρια σας μέσα στα διαλύματα πλύσης χωρίς γάντια. 
 Μην αναποδογυρίζετε ΠΟΤΕ το μηχάνημα μετά την εγκατάσταση. 
 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή διαρροής υγρών, αποσυνδέστε αμέσως το μηχάνημα από το 

ηλεκτρικό ρεύμα και κλείστε την παροχή νερού. 
 Μην τοποθετείτε το πλυντήριο πιάτων κοντά σε πηγές θερμότητας άνω των 50°C. 
 Μην αφήνετε ΠΟΤΕ το πλυντήριο πιάτων εκτεθειμένο στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, 

ήλιος, κ.λπ.) 
 Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να εγκαθίσταται ποτέ σε εξωτερικούς χώρους χωρίς κατάλληλα 

προστατευτικά. 
 Μην ενεργοποιείτε ποτέ ένα πρόγραμμα πλύσης, εάν δεν έχει τοποθετηθεί η υπερχείλιση, εφόσον 

προβλέπεται. 
 Μην πλησιάζετε ποτέ στο μηχάνημα μαγνητικά αντικείμενα.  
 Μη χρησιμοποιείτε το πάνω μέρος του μηχανήματος σαν επιφάνεια στήριξης. 
 Ο τεχνικός εγκατάστασης οφείλει να ελέγξει εάν η γείωση λειτουργεί αποτελεσματικά. 
 Στο τέλος του ελέγχου, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να σας παραδώσει μια γραπτή δήλωση 

σχετικά με τη σωστή εγκατάσταση και τους ελέγχους, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις 
προδιαγραφές. 

 ΔΕΝ τροποποιείτε τη θέση του μηχανήματος και μην αλλοιώνετε τα στοιχεία που συνιστούν το 
μηχάνημα, καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του ίδιου του μηχανήματος. 

 Επίπεδο σταθμισμένης ηχητικής πίεσης LpA ≤ 70 dB(A). 
 
 

3.1 Κανονικές συνθήκες λειτουργίας 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40°C το μέγ. /4°C το ελάχ. (μέση τιμή 30°C) 
Υψόμετρο                       : έως 2000 μέτρα 
Σχετική υγρασία             : 30% το μέγ. στους 40°C / 90% το μέγ. στους 20°C 
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ΚΕΦ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

4.1 Λεζάντα και σύμβολα  
Βλ. εικ. 1: 

1 ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

2 ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

3 ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

4 ΚΟΥΜΠΙ START   

Η διάταξη των κουμπιών και των ενδεικτικών λυχνιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την 
τυπολογία του μηχανήματος 

4.2 Ενεργοποίηση 
Βλ. εικ. 2 
 Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ανοίξτε την εξωτερική βρύση νερού.
 Ελέγξτε εάν έχει τοποθετηθεί η υπερχείλιση. 
 Πατήστε το κουμπί ON/OFF (1).  
 Η ενδεικτική λυχνία ΠΑΡΟΧΗΣ ανάβει και ξεκινά αυτόματα η πλήρωση. 
 Στο τέλος της πλήρωσης, ξεκινά η φάση θέρμανσης και η ενδεικτική λυχνία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ (7) παραμένει αναμμένη μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας. 
 Οι βέλτιστες συνθήκες για έναρξη της πλύσης έχουν επιτευχθεί. 

4.3 Προετοιμασία καλαθιού 
Σύμφωνα με την εικ. 3, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του μηχανήματος, ακολουθήστε τους 
παρακάτω κανόνες: 
 Χρησιμοποιείτε κατάλληλο καλάθι, μη φορτώνετε υπερβολικά το καλάθι και μην επικαλύπτετε τα 

σκεύη. 
 Καθαρίζετε πάντα εκ των προτέρων τα σκεύη. Μην τοποθετείτε σκεύη με ξερά ή στερεά 

υπολείμματα. 
 Τοποθετείτε τα σκεύη κενά και αναποδογυρισμένα μέσα στο καλάθι.  
 Τοποθετείτε πιάτα και παρόμοια σκεύη στο ειδικό καλάθι με κλίση και την εσωτερική επιφάνεια 

στραμμένη προς τα πάνω.  
 Τοποθετείτε τα μεικτά μαχαιροπίρουνα στο ειδικό καλάθι, με τη λαβή στραμμένη προς τα κάτω. 
 Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα από ασήμι και ανοξείδωτο ατσάλι στο ίδιο καλάθι για τα 

μαχαιροπίρουνα, καθώς θα μαυρίσουν οι ασημένιες επιφάνειες και ενδέχεται να διαβρωθεί το 
ατσάλι. 

 Πλένετε τα σκεύη αμέσως μετά τη χρήση, ώστε να μην ξεραθούν και κολλήσουν τα υπολείμματα. 
 Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη σε καλή κατάσταση και κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. 

4.4 Επιλογή και έναρξη κύκλου 

4.4.1 Πλυντήριο πιάτων κάτω από τον πάγκο

 Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο πλύσης για τα σκεύη χρησιμοποιώντας το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (3). Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείται ο συντομότερος 
κύκλος (εικ. 4). 

 Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START (4): η ενδεικτική λυχνία ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ (6) ξεκινά να αναβοσβήνει (εικ. 5). 

 Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η ενδεικτική λυχνία ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (6) σβήνει  
 Για γρήγορο στέγνωμα των σκευών, τραβήξτε αμέσως προς τα έξω το καλάθι του μηχανήματος στο 

τέλος του κύκλου. 
 Για να τερματίσετε πρόωρα τον κύκλο πλύσης, κρατήστε πατημένο το κουμπί START (4) για μερικά 

δευτερόλεπτα. 
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4.4.2 Πλυντήρια πιάτων με κάλυμμα  
 Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο πλύσης για τα σκεύη χρησιμοποιώντας το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (3). Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείται ο συντομότερος 
κύκλος (εικ. 4). 

 Πατήστε το κουμπί START (3) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εκκίνηση (εικ. 6). 
 Κατεβάστε το κάλυμμα και ο κύκλος θα ξεκινήσει αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ (5) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
 Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η ενδεικτική λυχνία ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (5) σβήνει. 
 Οι επόμενοι κύκλοι ενεργοποιούνται απλά με κλείσιμο του καλύμματος. 
 Για γρήγορο στέγνωμα των σκευών, τραβήξτε αμέσως προς τα έξω το καλάθι του μηχανήματος στο 

τέλος του κύκλου. 
 Για να τερματίσετε πρόωρα τον κύκλο πλύσης, πατήστε το πλήκτρο START (3). 

4.5 Αφαίρεση ενσωματωμένου φίλτρου 
 Μετακινήστε τους εκτοξευτήρες πλύσης και ξεπλύματος σε κατακόρυφη θέση στην άκρη της 

πόρτας (εικ. 7). 
 Αφαιρέστε τα ημιφίλτρα από τη σχετική λαβή.

4.6 Εκκένωση μηχανήματος 
4.6.1 Μηχανήματα χωρίς αντλία εκκένωσης

 Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.  
 Αφαιρέστε το ενσωματωμένο φίλτρο, εάν υπάρχει (εικ. 7 Α). 
 Αφαιρέστε την υπερχείλιση τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 8 B). 
 Περιμένετε να αδειάσει πλήρως ο θάλαμος. 
 Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το φίλτρο του θαλάμου και καθαρίστε το (εικ. 8 C). 

4.6.2 Μηχανήματα με αντλία εκκένωσης (*προαιρετικά)
 Απενεργοποιήστε το μηχάνημα. 
 Αφαιρέστε το ενσωματωμένο φίλτρο, εάν υπάρχει (εικ. 7 Α). 
 Αφαιρέστε την υπερχείλιση τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 9) 
 Κλείστε ξανά τη θυρίδα. 
 Πατήστε το κουμπί ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (2) για μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ο κύκλος.  
 Στις εκδόσεις χωρίς κουμπί εκκένωσης, πατήστε το κουμπί START (4) για μερικά δευτερόλεπτα για 

να ενεργοποιήσετε τον κύκλο εκκένωσης. 
 Ο κύκλος εκκένωσης επισημαίνεται από την ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας ΠΑΡΟΧΗΣ (5) 

και την ενδεικτική λυχνία ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (6) που αναβοσβήνει. 
 Το μηχάνημα εκτελεί τον κύκλο εκκένωσης και στο τέλος απενεργοποιείται. 
 Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το φίλτρο του θαλάμου και καθαρίστε το (εικ. 8 C). 

4.7 Απενεργοποίηση του μηχανήματος 
 Πατήστε το κουμπί ON/OFF (1). Η ενδεικτική λυχνία ΠΑΡΟΧΗΣ (5) αναβοσβήνει για να υποδείξει 

την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. 

dH °F N° Cicli 

 

dH °F N° Cicli 

6 10 160 13 23 90 

7 12 150 14 25 80 

8 14 140 15 27 70 

9 16 130 16 29 60 

10 18 120 17 30 50 

11 20 110 18 32 40 

12 21 100 19 34 30 

4.8 Αναγέννηση ρητινών 
(*προαιρετικά) 

Στα μηχανήματα με εσωτερικό αποσκληρυντή, 
πρέπει να εκτελείται τακτικά ένας κύκλος 
αναγέννησης για να αποκατασταθεί η σωστή 
λειτουργία του αποσκληρυντή. Ο αριθμός 
κύκλων μεταξύ των διαδικασιών αναγέννησης 
πρέπει να καθορίζεται βάσει της σκληρότητας 
του νερού στην περιοχή εγκατάστασης 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία (εικ. 11): 
 

 Απενεργοποιήστε το μηχάνημα 
 Αδειάστε το και καθαρίστε το. 
 Μετά την αφαίρεση του ενσωματωμένου φίλτρου, ανοίξτε το δοχείο αλατιού στο εσωτερικό του 

θαλάμου. 
 Προσθέστε 250 ÷ 300 g αλατιού αναγέννησης (μαγειρικό αλάτι χωρίς πρόσθετα, σε κόκκους 

διαμέτρου 1 ή 2 mm). 
 Κλείστε καλά το δοχείο. 
 Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η υπερχείλιση. 
 Για να ξεκινήσει ο κύκλος, πατήστε το κουμπί START (3) για μερικά δευτερόλεπτα με το μηχάνημα 

απενεργοποιημένο. 
 Η έναρξη του κύκλου επισημαίνεται από την ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας ΠΑΡΟΧΗΣ (5) 

και την ενδεικτική λυχνία ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (5) που αναβοσβήνει. 
 Ο κύκλος αναγέννησης έχει διάρκεια περίπου 20 λεπτών. 
 Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, το μηχάνημα απενεργοποιείται.  

 
ΣΗΜ. Μην απενεργοποιείτε το μηχάνημα εάν βρίσκεται σε εξέλιξη ο κύκλος αναγέννησης 

4.9 Τέλος λειτουργίας 
 Στο τέλος της ημέρας, αδειάζετε το μηχάνημα όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Εκκένωση 

μηχανήματος». 
 Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω του γενικού διακόπτη και κλείστε την εξωτερική βρύση 

νερού. 
 Εκτελέστε την τακτική συντήρηση και καθαρίστε το μηχάνημα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

«Συντήρηση». 
 Εάν είναι δυνατό, αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων μισάνοιχτη, ώστε να αποφευχθεί ο 

σχηματισμός δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό. 

ΚΕΦ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
5.1 Γενικοί κανόνες 

 
 

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, αδειάστε πλήρως το 
νερό, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και κλείστε την εξωτερική βάνα νερού. 

Μη χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ηλεκτρική εγκατάσταση. 
 

Πλένετε τις εξωτερικές επιφάνειες μόνο όταν είναι κρύες, με προϊόντα κατάλληλης σύνθεσης για τη 
συντήρηση ατσάλινων επιφανειών. 
 

Εάν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου, αδειάστε το νερό από το μπόιλερ και την αντλία πλύσης.

5.2 Καθαρισμός 

Για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του μηχανήματος, πρέπει να εκτελούνται περιοδικά οι 
εργασίες συντήρησης που αναφέρονται παρακάτω. Επίσης, συνιστάται η περιοδική απολύμανση με 
κατάλληλα, μη διαβρωτικά προϊόντα του εμπορίου. 

5.3 Καθαρισμός συστήματος φιλτραρίσματος 
 

Εκτελείτε τη διαδικασία αυτή στο τέλος της ημέρας ή όταν υπάρχουν υπολείμματα ακαθαρσιών στα 
φίλτρα: 

1. Αφαιρέστε και καθαρίστε τα καλάθια. 
2. Αδειάστε το θάλαμο ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Εκκένωση 

μηχανήματος». 
3. Αφαιρέστε και καθαρίστε προσεκτικά όλα τα φίλτρα του πλυντηρίου πιάτων. 
4. Για τον καθαρισμό του ατσάλινου θαλάμου, μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα ή 

αντικείμενα.  
5. Στο τέλος των εργασιών που αναφέρονται, τοποθετήστε ξανά και προσεκτικά όλα τα 

εξαρτήματα. 



 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

  Σελίδα 9 από 10 

 

EL 

5.4 Καθαρισμός εκτοξευτήρων
 
Οι εκτοξευτήρες πλύσης και ξεπλύματος μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα, ώστε να είναι δυνατός ο 
περιοδικός καθαρισμός των ακροφυσίων και η αποτροπή πιθανών εμφράξεων ή/και καταλοίπων. 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία ( εικ. 10  ): 
 
 Ξεβιδώστε το δακτύλιο R και αφαιρέστε τους εκτοξευτήρες. 
 Πλύνετε κάθε εξάρτημα με τρεχούμενο νερό, καθαρίστε προσεκτικά τα ακροφύσια 

χρησιμοποιώντας οδοντογλυφίδα ή μικρά αιχμηρά εργαλεία, εάν απαιτείται.  
 Καθαρίστε τους πείρους περιστροφής των εκτοξευτήρων στο εσωτερικό του μηχανήματος και τα 

σημεία εξόδου του νερού πλύσης και ξεπλύματος. 
 Επανατοποθετήστε τους εκτοξευτήρες και ελέγξτε εάν περιστρέφονται ελεύθερα. 

 

ΚΕΦ 6 ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Το μηχάνημα διαθέτει ένα σύστημα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που ανιχνεύει και επισημαίνει διάφορες 
δυσλειτουργίες με γρήγορο αναβόσβημα των ενδεικτικών λυχνιών. Στον παρακάτω πίνακα 
αναφέρονται τα σφάλματα που μπορούν να επισημανθούν 

 

Γρήγορο αναβόσβημα 

 

 Ηλεκτρομηχανική ασφάλεια.  
Ενεργοποιήθηκαν οι θερμοστάτες ασφαλείας του μπόιλερ ή του θαλάμου ή 
ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης πίεσης ασφαλείας στάθμης του θαλάμου. 
Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση δεν είναι φραγμένη. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε ξανά το μηχάνημα. 

Ενδεικτική λυχνία 
παροχής 

 

 Δυσλειτουργία στην πλήρωση του θαλάμου με νερό.  
Η πλήρωση του θαλάμου δεν πραγματοποιήθηκε σωστά. Ελέγξτε την παροχή 
νερού ή/και εάν έχει τοποθετηθεί η υπερχείλιση. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε ξανά το μηχάνημα και εκτελέστε νέα πλήρωση. 

 Δυσλειτουργία στην επαναφορά της θερμοκρασίας ξεπλύματος. 
Η επαναφορά της θερμοκρασίας του μπόιλερ δεν πραγματοποιήθηκε εντός των 
προκαθορισμένων χρονικών ορίων κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. 
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το μηχάνημα και εκτελέστε έναν νέο 
κύκλο. 

Ενδεικτική λυχνία 
κύκλου 

 

 Δυσλειτουργία θερμόμετρου θαλάμου ή μπόιλερ. (Ανοικτό κύκλωμα ή 
βραχυκύκλωμα αισθητήρα) 
Το μηχάνημα δεν ανιχνεύει την τιμή θερμοκρασίας του θαλάμου ή του μπόιλερ. 
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το μηχάνημα. 

Ενδεικτική λυχνία 
θέρμανσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση απενεργοποίησης και εκ νέου ενεργοποίησης του μηχανήματος 
«επαναρρυθμίζονται» οι επισημάνσεις. Εάν μετά την εφαρμογή των οδηγιών που παρέχονται το 
πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 



 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ  

Σελίδα 10 από 10 

 

EL 

ΚΕΦ 8 ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Τα μηχανήματά μας δεν περιλαμβάνουν υλικά για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες διαδικασίες 
απόρριψης. 

(Ισχύει για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για χώρες με σύστημα 
διαφοροποιημένης συλλογής) 
Το σήμα που αναγράφεται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδιά του υποδεικνύει ότι το 
προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου 
ζωής του. Για να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην 
υγεία που οφείλονται στην ακατάλληλη απόρριψη των αποβλήτων, ο χρήστης 
συνιστάται να διαχωρίσει το προϊόν αυτό από τα υπόλοιπα απόβλητα και να το 

ανακυκλώσει με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να συμβάλλει στην αειφόρο εκ νέου χρήση των υλικών. 
Οι οικιακοί χρήστες συνιστάται να επικοινωνήσουν με το κατάστημα πώλησης ή την αρμόδια τοπική 
υπηρεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφοροποιημένη συλλογή και την ανακύκλωση 
προϊόντων αυτού του τύπου. 
Οι εταιρικοί χρήστες συνιστάται να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.  
Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα εμπορικά απόβλητα. 

ΚΕΦ 9  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η σωστή χρήση του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με την εφαρμογή ορισμένων συμβουλών κατά την καθημερινή χρήση όπως:  

Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με γεμάτα καλάθια. 

Απενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων όταν δεν χρησιμοποιείται. 

Αφήνετε το μηχάνημα κλειστό, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.  

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προγράμματα ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα σκεύη. 

Τροφοδοτείτε το μηχάνημα με ζεστό νερό, εάν η θέρμανση του νερού γίνεται με αέριο. 

Βεβαιωθείτε ότι οι αποχετεύσεις καταλήγουν σε κατάλληλο σύστημα αγωγών αποχέτευσης. 

Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες απορρυπαντικών. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει ηλεκτρικές, τεχνικές και αισθητικές 
τροποποιήσεις στο παρόν πλυντήριο πιάτων ή/και να αντικαταστήσει εξαρτήματα χωρίς καμία 
προειδοποίηση, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται πάντα η αξιοπιστία και η 
μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα. 

 

ΚΕΦ 7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
Εάν έχουν εγκατασταθεί στο μηχάνημα, μπορείτε να ρυθμίσετε τους δοσομετρητές με τον εξής τρόπο: 
 Μηχάνημα σε κατάσταση αναμονής με την πόρτα ανοικτή. 
 Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (2) και START (4). 
 Η ενδεικτική λυχνία ΚΥΚΛΟΥ (6) ξεκινά να αναβοσβήνει για να υποδείξει τη λειτουργία 

προγραμματισμού. 
 Πατήστε το πλήκτρο START (4) για να ρυθμίσετε τον χρόνο του δοσομετρητή ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ. 

Κάθε πάτημα του πλήκτρου αντιστοιχεί σε ένα δευτερόλεπτο. Η ενδεικτική λυχνία ΠΑΡΟΧΗΣ (5) 
αναβοσβήνει με κάθε πάτημα. 

 Πατήστε το πλήκτρο ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (2) για να ρυθμίσετε τον χρόνο του δοσομετρητή 
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ. Κάθε πάτημα του πλήκτρου αντιστοιχεί σε ένα δευτερόλεπτο. Η ενδεικτική λυχνία 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (7) αναβοσβήνει με κάθε πάτημα. 

 Κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το πλήκτρο ON-OFF (1) για να 
αποθηκευτεί ο προγραμματισμός. 

Ο προγραμματισμός μηδενίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείται. 
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